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Deze week op De Michaël……..

Woensdag j.l. was de aftrap van het Techniekfestival op de Michaëlschool. De centrale hal van de school werd deze
week letterlijk in beslag genomen door techniekstands waar onze bovenbouwleerlingen kennismaken met
installatietechniek. De Kinderen komen in aanraking met o.a. pijpsnijden, solderen, elektra, luchtdruk en kluiskraken.
Het doel van deze stand is om kinderen van de bovenbouw kennis te laten maken met techniek en om een
bewustwordingsproces op gang te brengen om kinderen te laten zien dat ze dagelijks in aanraking komen met
installatietechniek.Daarnaast knallen we deze week uit met workshops ‘Leren programmeren’. De groepen 3 tot en
met 8 krijgen onder begeleiding van professionals en helpende ouders introductielessen op dit gebied. De groepen 3
en 4 krijgen een ‘unplugged’ variant, dus zonder laptop of chromebook. Het doel van deze workshops is dat de
kinderen algoritmisch leren denken. In de bovenbouw wordt code.org geïntroduceerd. Dit is een online platvorm
waar de kinderen proefondervindelijk kunnen ontdekken wat programmeren inhoudt. Wij zien enthousiaste,
gemotiveerde leerlingen en een school die techniek ademt. Met deze start belooft het Techniekfestival op de
Michael nu al een succes te worden.

Leraar in het basisonderwijs
Wij maken graag reclame voor ons beroep. Lijkt het u ook mooi om in het basisonderwijs aan de slag te gaan?
Wij halen dagelijks veel voldoening uit ons werk en werken met passie en plezier!
De RVKO biedt talentvolle en gedreven professionals met een afgeronde hbo-/ wo- Bachelor opleiding de
mogelijkheid om hun ambities voor het basisonderwijs te verwezenlijken. Daarnaast nodigen zij ook kandidaten met
een (H)ALO-opleiding uit om te solliciteren voor het zij-instroomtraject. Sinds dit jaar zijn er ook speciale
programma’s voor 1e en 2e graads leerkrachten.
Wilt u er meer over weten, of kent u mensen die wellicht geïnteresseerd zijn, op
www.zij-instroom.nl vindt u alle informatie.

De Koningsspelen vrijdag 12 april

HULP GEVRAAGD !!!

De traditionele koningsspelen komen er weer aan en ook dit jaar hebben we weer een leuk programma voor de
kinderen klaar staan.
Alle kinderen gaan ’s morgens gewoon naar de klas. Om 08.45 uur verzamelen alle kinderen buiten op het plein om
de Pasapas te zingen en te dansen. Hierna begint het dag programma, de groepen zijn als volgt ingedeeld.
Op het schoolplein
’s morgens de groepen van juf Amy, juf Linda, juf Laura, Miriam en juf Marjolein.
‘s middags de groepen van jus Sandra/Carolien, juf Vivianne, juf Carlinde/Marin, juf Marcella en juf Maylang
In het bos op de velden
’s morgens de groepen van juf Danitjsa, juf Marieke/Marin, juf Anneloes, juf Alessandra/Dorine, meester Edgar, juf
Marijke/Tessa, juf Jacqueline
’s middags de groepen van juf Ellen (gr 4), juf Ellen (gr 5), juf Melissa,
meester Laurent, juf Elyse, meester Martijn, meester Dennis.
We zijn nog op zoek naar ouders die samen met ons een succes willen
maken van deze dag.
Dit kan een ochtend of een middag zijn, maar ook de hele dag.
Als u geïnteresseerd bent neem dan contact op met de leerkracht van
uw kind.

In klas wordt het lied Pasapas geoefend. Al u hier klikt, kunt u
samen met uw kind(eren) ook oefenen.

Paasontbijt 2019
Net als voorgaande jaren gaan de kinderen voor elkaar een lekker paasontbijtje maken.
Dit jaar is dat op donderdag 18 april. Om de kinderen ruim de tijd te geven om dit voor te bereiden hebben
we de volgende planning gemaakt.
Op maandag 1 april krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een doos en een lootje mee naar huis. Het
de bedoeling dat u op de lootjes aangeeft wat uw kind als ontbijt wil en het lootje dan weer inlevert bij de
leerkracht. En dat u de doos, waar het ontbijtje in gaat, leuk versiert met uw kind.
De leerkracht gaat de lootjes dan herverdelen, zodat alle kinderen voor elkaar een lekker ontbijtje maken.
Op vrijdag 5 april krijgen de groepen 5 t/m 8 de lootjes en dozen mee naar huis. De kinderen uit groep 5
t/m 8 vullen zelf de lootjes in de klas in.

Voor de ouders (van de kleuters), die dit evenement nog nooit hebben meegemaakt. Het is handig te
weten dat er veel verschillende creatieve uitingen zijn. Van dozen volgeplakt met bijvoorbeeld coole
glitterstickers en kleine kuikentjes tot creatieve meesterwerken. Het leukste is dat met een klein beetje
hulp aan je kleuter het een mooie paasdoos gaat worden voor een klasgenootje.
Let op: s.v.p. geen extra snoep in de doosjes.
Veel plezier met het knutselen en vullen van de dozen.
We willen u er ook nog even aan herinneren dat de kinderen donderdag 18 april om
12.00 uur uit zijn.
De Paascommissie

Excursies ……….

theater én muziek

De groepen 7-8 gaan naar de Marinierskapel in de Doelen
De Marinierskapel is van alle markten thuis en speelt voor koningen en koninginnen, maar ze speelt ook
schoolconcerten. De Grote Zaal van de Doelen wordt tot in de kleinste uithoek gevuld met hun klanken van diverse
blaasinstrumenten en slagwerk. De presentator nodigt de kinderen tijdens dit concert uit om mee te zingen en
ritmes mee te klappen.
Groepen 7 en 8
maandag 25 maart
11.15 – 12.15 uur
De groepen 3 en 4 krijgen een voorstelling op school “Roodkapje uit de Hoge Hoed”.
Een acteur vertelt het verhaal en speelt ook alle rollen. De acteur maakt gebruik van rekwisieten en simpele
aanduidingen van de personages d.m.v. bijv. doeken. Alles komt uit één koffer. De voorstelling wordt ondersteund
door passende muziek en liederen.
Groep 3A juf Marin/Carlinde
donderdag 11 april
10.15 – 11.00 uur
Groep 3B juf Maylang
donderdag 11 april
11.10 – 11.55 uur
Groep 3C juf Marcella
maandag 15 april
10.15 – 11.00 uur
Groep 4A juf Danitjsa
maandag 15 april
11.10 – 11.55 uur
Groep 4B juf Ellen
maandag 15 april
13.00 – 13.45 uur
Groep 4C juf Marieke/Marlin
maandag 15 april
13.55 – 14.40 uur

Ziekmeldingen met vermelding van de naam uw kind en van de leerkracht s.v.p. per mail naar:

ziekmeldingen@st-michael.nl
De volgende Klapper verschijnt donderdag 4 april en is ook te lezen op www.st-michael.nl

